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RESUMO 
O artigo discute a diversidade da configuração organizacional dos Tribunais de Contas 

regionais (TCs) no Brasil, e como esta estaria associada à qualidade da auditoria fiscal e 

contábil realizadas por suas equipes. Os atuais 33 TCs regionais são responsáveis por 

acompanhar o ciclo de gestão financeira (public financial management – PFM) de governos 

estaduais e municipais e a legalidade dos atos de mais de 20.000 organizações públicas 

vinculadas a estes estados e municípios. Foram realizadas entrevistas com auditores externos 

e diretores de TI de 18 TCs, em seguida trianguladas com fontes documentais. Em seguida a 

análise temática do conteúdo das entrevistas identificou as características formativas da 

configuração das organizações de auditoria que já haviam sido propostas na literatura como 

determinantes da qualidade da auditoria externa. Os resultados indicam que, apesar da origem 

comum no modelo napoleônico de corte de contas, as configurações dos TCs variam quanto à 

organização e formação das equipes, ao uso de rodízio na alocação das tarefas de auditoria, e 

à automatização dos sistemas de coletas de dados. Considerando as diferenças observadas na 

camada técnica dos TCs, que se mantém mesmo após o Promoex, o artigo discute as 

implicações para os estudos em finanças municipais dado que tais organizações regionais de 

auditoria não devem ser interpretadas como um conjunto de unidades de coerção fiscal 

uniformes entre si. 

 

Palavras chave: Auditoria Governamental; Tribunal de Contas; Controle Externo; Qualidade 

de Auditoria; Contabilidade Pública. 

 

Área Temática do evento: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil tem passado por recentes reformas no ciclo de gestão financeira (Public 

Financial Management – PFM), mais intensamente a partir de 1988. Em relação ao 

planejamento e orçamento pode-se citar a criação do atual ciclo orçamentário de 4 anos e seus 

instrumentos: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 

Orçamentária Anual (LOA); a obrigatoriedade de definição de metas físicas para as ações e de 

indicadores para os programas; o estabelecimento de metas fiscais; maior transparência no 

processo orçamentário; controle por fontes de recursos, e ainda a definição pelos próprios 
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entes dos programas e ações a serem executados. Quanto à prestação de contas, tem-se a 

elaboração de relatórios de gestão fiscal e controle interno, além da recente pressão para 

adoção de controle interno em municípios (Lino, 2015, p. 112). Ainda, a recente convergência 

da contabilidade pública para normas internacionais (IPSAS - International Public Sector 

Accounting Standards) impôs aos municípios a adoção de um plano de contas padronizado, 

além de demandar para os próximos anos a implantação de políticas contábeis específicas. 

Todas estas reformas originadas do governo central, desenhadas na Esplanada dos 

Ministérios ou no Congresso Nacional, percorrem um longo e demorado percurso até serem 

implementadas pelos diversos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário nos 

diversos Estados e Municípios da federação. A literatura de reformas institucionais apresenta 

evidências em diversos países de que mudanças desenhadas centralmente devem contar com 

um processo de institucionalização das novas práticas nos níveis mais operacionais dos 

governos, de forma que tais práticas sejam internalizadas (embedded) (Andrews, 2013, p. 98). 

Em tal processo de institucionalização, em uma federação, as Auditorias Superiores (Supreme 

Audit Institutions - SAI), que são os órgãos técnicos e independentes responsáveis pelo 

controle externo no ciclo PFM (Stapenhurst & Titsworth, 2001, p.1), exercem três funções 

relevantes: (i) tradução e redução da ambiguidade dos novos valores, conceitos, fórmulas, 

limites, presentes na nova prática pretendida, (ii)  disseminação dos novos entendimentos da 

regulação, usando sua capilaridade e acesso aos diversos órgãos dos entes da federação, e (iii) 

exercício da coerção sobre a nova prática, imputando punições por desvios de conduta. 

São raros os estudos que tratam sobre organizações de auditoria de governos regionais 

(Melo & Pereira, 2013, p. 161). Analisando a literatura, os estudos buscam identificar os 

fatores externos que afetariam o desempenho das organizações de auditoria em governos 

regionais e locais, entre eles a barganha política ou tamanho do orçamento (ex. Melo & 

Pereira, 2013, p. 132; Melo, Pereira & Figueiredo, 2009, p. 1223). Contudo ignoram fatores 

internos às organizações. 

No contexto brasileiro, as competências das organizações de auditoria de governos 

(Government Auditing Organizations) estão claramente identificadas na Constituição Federal 

de 1988, artigos 70 a 75, sendo a Instituição de Auditoria Superior (SAI) brasileira o Tribunal 

de Contas da União (TCU), e as Organizações de Auditoria de Governos Regionais e Locais 

(Regional Auditing Institutions) são os Tribunais de Contas dos Estados, Municípios e do 

Distrito Federal (TCs)
i
. O Brasil adota o modelo Napoleônico para as organizações de 

auditoria, tanto a instituição superior (Tribunal de Contas da União), quanto para as 

organizações regionais (Tribunal de Contas de Estados e Municípios). Este modelo opera com 

duas camadas, uma técnica formada por equipes de auditorias, e outras judicante formada por 

conselheiros, com orientação técnico-política (Arantes, Abrucio & Teixeira, 2005, p. 68). 

A estrutura básica de organização e competências destes TCs é ancorada na definição 

Constitucional de 1988 e na organização institucional do TCU (nas diversas versões desde 

1896). Contudo existe espaço para discricionariedade na organização de atividades dada 

autonomia dos TCs, como, por exemplo, a política de alocação de atividades de auditoria para 

equipes, a utilização de sistema informatizado, políticas de capacitação de pessoal, além de 

outras competências destinadas pela Constituição Estadual que rege cada Tribunal. Tais 

diferenças podem levar a diferenças no nível de quantidade e qualidade das autorias e 

interferir na eficiência da coerção de cada TC. O assunto levantou o debate sobre a 

necessidade de constituição do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, a exemplo do 

Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. A proposta que 

data de 2007 (PEC 28) prevê que o órgão seria responsável por apreciar a validade dos atos 

administrativos praticados por membros dos Tribunais de Contas e poder expedir atos 

normativos válidos para todos os TCs, de forma que estes órgãos falassem “o mesmo idioma”. 



 
 

 

Diferentemente da prática que já reconheceu o impacto da diversidade dos TCs, a 

pesquisa em Finanças Públicas no Brasil parece ignorar a questão. Os diversos trabalhos que 

tratam do ciclo PFM publicados no Brasil, sobretudo os que envolvem o impacto da Lei de 

Responsabilidade Fiscal em gestão municipal, desconsideram o papel dos TCs (ex. Gerigk, 

Clemente & Taffarel, 2010; Santos & Alves, 2009; Santolin, Jayme Jr & Reis, 2009). Dado o 

papel de coerção dos TCs na dinâmica fiscal de governos regionais e locais, o resultado destes 

estudos ganharia maior validade interna ao controlar o efeito de coerção que os TCs 

eventualmente exercem nos jurisdicionados. 

A presente pesquisa tem o objetivo de identificar os fatores internos às organizações 

de auditoria regionais e associá-los à qualidade de auditoria. Será utilizado o caso Brasil para 

comparação dos fatores internos dos Tribunais de Contas de Estados e Municípios. Aparte de 

diferenças institucionais da camada judicante da corte já apontadas em Loureiro, Teixeira e 

Moraes (2009, p. 761), o presente artigo discute especificamente diferenças na camada 

técnica. Foram entrevistados agentes de controle externo de 18 Tribunais de Contas ao longo 

do país. As entrevistas foram trianguladas com documentos disponibilizados pelos TCs.  

A seguir introduzimos a literatura de qualidade de auditoria em governos e 

comparamos os modelos de auditoria de governos regionais em alguns países. Após a 

apresentação da metodologia, analisamos os fatores internos que apresentam a diversidade 

dos TCs estudados. Concluímos discutindo as implicações da diversidade e fazemos 

considerações finais. 

 

2 LITERATURA EM QUALIDADE DE AUDITORIA EM GOVERNOS 

A efetividade da atuação das organizações de auditoria de governos está relacionada a 

fatores externos (Melo & Pereira, 2013, p. 132; Melo; Pereira & Figueiredo, 2009, p. 1223) e 

internos. Entre os fatores internos estão a existência de competências legais bem definidas, 

independência, orçamento adequado e staff qualificado (Dye & Stapenhurst; 1998, p. 7). 

Falhas em qualquer um destes fatores levam à diminuição do grau em que o a organização de 

auditoria cumpre sua missão, enquanto órgão técnico e independente, de controle externo no 

ciclo PFM (Stapenhurst & Titsworth, 2001, p. 1) com poderes para exigir que outras 

instituições governamentais deem explicações sobre o gasto dos recursos públicos (Pollitt & 

Summa, 1997, p. 313) e limitar o poder do Executivo (Speck, 2000, p. 31). 

Assim, em um ambiente institucional de atuação das auditorias com competências mal 

definidas, baixa independência, poucos recursos e pessoal desqualificado, há menor poder por 

parte das organizações de auditoria em exigir explicações de outros órgãos públicos. 

Considera-se que há neste tipo de ambiente, portanto, menor coerção por parte das 

organizações de auditoria para obter dados de seus jurisdicionados, e maior necessidade de 

justificar e explicar o uso do recurso público. 

A menor coerção também está associada à fatores da qualidade de auditoria (ou falta 

dela). Segundo DeAngelo (1981, p. 186), qualidade de auditoria é a probabilidade conjunta de 

determinado auditor (i) detectar distorções relevantes nas demonstrações financeiras do 

auditado e (ii) reportar estas distorções. Assim, a qualidade de auditoria é uma função tanto da 

capacidade técnica do auditor quanto de sua independência (Portal, 2011, p. 43). 

A independência da organização de auditoria como um todo é composta pela 

independência da organização de auditoria em relação à influência de outros atores 

institucionais; e pela independência operacional de seus auditores. A primeira diz respeito à 

não interferência de outras esferas de governo nas competências do órgão e isenção das 

camadas superiores da auditoria. No caso de um modelo Napoleônico, a isenção dos 

conselheiros em relação a prefeitos, governadores, juízes federais. O segundo tipo de 

independência diz respeito ao processo de auditoria em si, para escolher o objetivo de 



 
 

 

auditoria e o que será reportado (Dye & Stapenhurst, 1998, p. 8; Power, 1997, p. 132), sem 

interferência do auditado, seja diretamente ou por meio de altas posições da estrutura 

hierárquica da própria organização de auditoria. 

A ISSAI 30 – Code of Ethics (1998, p. 5) coloca como imprescindível a garantia da 

independência dos auditores (por exemplo, pela não repetição da equipe de auditores que 

atuou recentemente na mesma entidade auditada). Tai rodízio aumentaria a objetividade e 

acurácia dos relatórios emitidos. As Normas de Auditoria Governamental (NAGs) aplicáveis 

ao Controle Externo no Brasil (2010) recomenda a prática de rodízio periódico dos 

profissionais de auditoria em relação aos órgãos, áreas, fluxos operacionais, sistemas, 

programas, projetos, ações, atividades e metas a serem examinados, de modo a assegurar a 

sua independência. 

Contudo, a discussão sobre rodízio é ampla e apresenta pós e contras à prática. O 

argumento a favor do rodizio é a redução da potencial captura do auditor pelo auditado. A 

recursividade da interação auditor-auditado desenvolve trust relacional no par (Rousseau, 

Sitkin, Burt & Camerer, 1998, p. 401), o que reduz a independência de reportar não-

conformidade pelos laços de amizade desenvolvidos. Por outro lado, a baixa recursividade 

inibe o desenvolvimento de aprendizado e portanto a qualidade e profundidade da auditoria. A 

qualidade da auditoria sempre será menor no inicio do relacionamento, visto que o auditor 

ainda não tem conhecimento sobre as atividades do auditado (Francis, 2004, p. 357).  

A recursividade poderia vir da maior proximidade geográfica entre auditor e auditado, 

com efeitos positivos para a qualidade da auditoria: Conversas informais com auditados 

trariam informações cruciais, assim como maior uso de visitas in loco a menor custo, assim 

como obtenção de informações de mídia local (jornais, rádios e TVs locais), ampliariam a 

possibilidade de desenvolvimento de conhecimento especifico (Choi, Kim, Qiu & Zang, 

2012, p. 190). Em uma época anterior ao boom da internet, Carcello, Hermanson e McGrath 

(1992) destacam que um maior envolvimento entre o auditor e auditado e o maior número de 

auditorias in loco estavam entre os 10 fatores mais relevantes para a qualidade da auditoria. 

Diferentemente do setor privado, em que a questão de porte da organização de 

auditoria é relevante, dada à uma danosa dependência do auditor em relação à receita de um 

cliente ou grupo de clientes específicos (DeAngelo, 1981, p. 190), no setor público 

organizações de auditoria de governo não necessariamente têm suas receitas geradas pela 

prestação de serviços. E quando a têm, ainda podem ser beneficiadas com o monopólio do 

serviço. No caso brasileiro a receita dos TCs vem do próprio estado, e não estão associadas ao 

volume ou qualidade dos serviços prestados. Assim, o auditor não sofre pressão de diretores 

para preservação de contratos com clientes. Contudo, ainda há algum grau de dependência 

entre os TCs e o Governo do Estado que possui a discricionariedade de definir o orçamento da 

organização de auditoria. Outro aspecto relevante para a autonomia dos auditores é a eventual 

indicação das posições superiores da organização de auditoria, como diretores de auditoria, 

pela influência de altos oficiais do executivo do país ou do governo local. Isto reduziria a 

independência do diretor de auditoria mesmo este sendo estável na carreira pública. Por fim, 

uma maior politização da camada judicante dos modelos Napoleônicos, poderia levar à menor 

autonomia da camada técnica caso houvesse interferência nos procedimentos operacionais ou 

alocação discricionária de recursos para certos projetos de maior apoio da camada judicante, e 

menor apoio para outros projetos apoiados apenas pela camada técnica.  

Mesmo em países com independência organizacional assegurada, restrições na 

capacidade de realização de auditoria nas diversos ramos e atividades de atuação de governos 

que consomem recursos públicos, ou ainda uma baixa capacitação dos recursos humanos, 

reduzem a qualidade da auditoria (Dorotinsky & Floyd, 2004). A capacidade técnica para 

execução das atividades de auditoria é impactada de diversas formas e depende das 



 
 

 

habilidades do auditor, da tecnologia e procedimentos utilizados na execução do trabalho de 

auditoria e da abrangência de dados analisados (DeAngelo, 1981, p.186). 

Segundo Isaksson e Bigstein (2012, p. 1872), restrições de capacidade ocorrem em 

termos de tamanho da equipe, treinamento formal e experiência de auditores. A auditoria 

demanda conhecimentos em contabilidade e estatística, e em campos específicos de atuação 

(Portal, 2011, p. 49). Assim, os auditores devem ser continuamente encorajados a melhorar 

suas habilidades nas suas áreas de expertise, por meio de uma combinação entre educação, 

treinamento e experiência prática (Stapenhurst & Titsworth, 2001, p.3). 

Maior o esforço de auditoria (horas de trabalho), maior a probabilidade do auditor 

encontrar não-conformidades em demonstrações contábeis (Caramanis & Lennox, 2008, 

p.116). Portanto, maior a soma de horas de auditoria disponível na equipe da organização 

maior a qualidade geral do processo (Portal, 2011, p. 48; Deis & Giroux, 1992, p. 477). 

Da mesma forma, o uso de ferramentas automatizadas (CAAT – Computer Assisted 

Audit Tools) na coleta, armazenamento e processamento prévio de dados contábeis aumenta a 

efetividade do processo de auditoria (Braun & Davis, 2003, p. 727), com a análise de grandes 

quantidades de dado em um menor período de tempo. Assim o grau de automatização dos 

Tribunais de Contas poderia afetar a relação horas-auditor empregadas nas diversas tarefas de 

auditoria (Aquino, Azevedo & Lino, 2016, p. 17). 

Quanto aos procedimentos de auditoria, a literatura existente identifica três
ii
 tipos de 

auditoria desempenhadas por SAIs, sendo, (i) financeira; (ii) de legalidade ou (iii) de 

performance (Stapenhurst, Johnston & Pelizzo, 2006, p. 101; Santiso, 2007, p. 9). Outras 

taxonomias podem ser adotadas, e, conforme Santiso (2007, p. 9), são definidas com base na 

tempestividade da auditoria, escopo da auditoria e poder de coerção.  

É importante frisar que todas as auditorias se complementam e que, quanto mais 

efetiva a auditoria, maiores os reflexos na accountability dos programas de governo 

(Stapenhurst et al., 2006, p. 103). A INTOSAI (2010) entende que o propósito de uma 

auditoria financeira é aumentar o grau de confiança de potenciais usuários nas demonstrações 

contábeis disponibilizadas. Organizações de auditoria em governos assegurariam que o 

relatório de contas consolidadas do governo informa cidadãos e sociedade civil com dados 

fidedignos, para fins de accountability (ICGFM, 2013, p. 2). Esse resultado é ainda mais 

importante em jovens democracias, como o Brasil, devido à baixa competição política e 

consequente redução no nível de accountability vertical (Melo & Pereira, 2013, p. 155). 

 

3 ORGANIZAÇÕES DE AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO 

A constituição e organização de países e blocos de países, como a União Europeia, 

têm entendido que a fiscalização dos recursos públicos é algo que deve ser feito não apenas 

para verificar a legalidade desta aplicação, mas recentemente também a eficiência e o valor 

agregado para sociedade. Tal fiscalização ocorre dentro do que se chama “Controle Externo”, 

que é uma das etapas do ciclo PFM. Este ciclo é uma série de rotinas institucionais que 

direcionam o comportamento da burocracia no uso do recurso público para execução de 

políticas de governo (Campos & Pradhan, 1996, p. 4). As rotinas podem ser didaticamente 

distribuídas em etapas que compreendem desde a preparação do orçamento e administração 

dos recursos até o processo de accountability reportando as contas públicas e o processo de 

controle interno e externo (Andrews, 2007, p. 367). Em cada etapa do ciclo PFM, diversos 

atores do governo e sociedade civil produzem e utilizam informações (Moynihan & Andrews, 

2010, p. 62), entre estes as organizações de auditoria em governos, que no caso das superiores 

(SAI) fiscalizam o governo central, e das regionais fiscalizam governos regionais e locais. 

A forma com que tais organizações de auditoria (nível superior e nível regional) atuam 

no ciclo PFM, suas competências e estruturação vêm de qual modelo geral o país vem 



 
 

 

adotando
iii

. Pode-se citar 3 grandes modelos gerais: (i) o Westminster model, (ii) Collegiate 

model, influenciados pelo modelo britânico e (iii) Napoleonic model, influenciado pelo 

modelo francês (Stapenhurst & Titsworth, 2001, p. 1; Santiso, 2007 p. 8). 

O modelo anglo-saxão Westminster é adotado no Reino Unido, na Comunidade de 

Nações (formado por 53 antigas colônias britânicas), e na América Latina em países como 

Chile e Peru. O comando da SAI enquanto organização superior é do Auditor Geral 

empossado de todos os poderes e responsabilidades, que atua como um oficial do Parlamento. 

A SAI atua de forma próxima ao Parlamento e é independente do Poder Executivo. O 

orçamento é proposto pelo Parlamento, executado pelo governo, e ao final os gastos e ações 

do governo são analisados pela SAI, que oferece relatórios para o escrutínio de comissões 

específicas do Parlamento. Os profissionais com background em economia e finanças são 

predominantes, e as auditorias tem viés financeiro com menos ênfase no compliance legal 

(Stapenhurst & Titsworth, 2001, p.1).  Os governos locais no Reino Unido são auditados 

desde 1984 por auditores públicos (em 70% dos governos locais) e firmas privadas (30% dos 

governos). Os auditores públicos eram contratados por uma única Comissão de Auditoria. Em 

2010 a Comissão de Auditoria foi extinta, e a auditoria em governos locais passará a ser feita 

por firmas privadas de auditoria (Jones & Caruana, 2015, p. 231). 

Já o Modelo Colegiado (Collegiate Model) delega à autoridade máxima à um board 

com decisões consensuais (Stapenhurst & Titsworth, 2001, p.1). O modelo colegiado é 

encontrado em países como a Alemanha, Holanda e Japão. No Collegiate Model da Alemanha 

a auditoria de governos regionais é feita em Estados e um terceiro nível de governo composto 

por Cidades, Municípios e Condados. A organização de auditoria que atua no nível estadual 

da Alemanha é um órgão independente do governo com total autonomia para decidir sobre 

casos de auditoria (ou seja, o Legislativo não pode apontar o que deve ser auditado), de 

qualquer forma, os relatórios finais de auditoria são enviados para o Parlamento e para o 

Governo do Estado (Berger & Heiling, 2015, p. 102). No nível local (Cidades, Municípios e 

Condados) os governos têm suas contas auditadas anualmente por firmas privadas de 

auditoria, exceto as cidades que são sede da organização de auditoria estadual e que são 

auditados por ela (Berger & Heiling, 2015, p. 105). 

No modelo Napoleônico (adotado pelo Brasil, França, Itália, Espanha), a SAI não é 

apenas autônoma, como as demais, mas também distante do Legislativo, apesar de atuar em 

auxílio do mesmo. O foco principal do trabalho de auditoria é verificar a legalidade das 

operações que o governo executou; e pouca atenção é dada à eficiência e valor social das 

ações. Seus auditores tendem a ter background legal. A organização de auditoria neste modelo 

subsidia o legislativo com pareceres técnicos à respeito das contas do governo. Diferente dos 

demais modelos, esta organização tem duas camadas, uma técnica e outra judicante, que vota 

as recomendações da área técnica. A camada judicante é a última palavra da organização de 

auditoria sobre uma matéria, e pode imputar penas a qualquer servidor público, servidores não 

eleitos (ex. Ministros, Secretários) ou empresas privadas que operam contratos com o governo 

(Stapenhurst & Titsworth, 2001, p.1). 

No caso de governos regionais na Itália, e de municípios de grande porte, a auditoria 

de legalidade anteriormente centralizada em departamentos específicos da Auditoria Superior 

Corti dei Conti foi também delegada à um board de 3 auditores certificados. Para aumentar a 

independência da auditoria desde 2013 os auditores certificados são apontados aleatoriamente 

pelo Ministro do Interior da Itália (Rossi, 2015, p. 138). Governos locais de localidades com 

menos de 15mil habitantes devem ser auditados por um auditor certificado (CPA e registrado 

entre os auditores públicos do país).  No modelo Napoleônico adotado no Brasil, as 

organizações de auditoria regionais seguem de forma muito próxima a formação da Auditoria 

Superior (Tribunal de Contas da União). Cada estado na sua constituição prevê a implantação 



 
 

 

do seu Tribunal de Contas
iv

. Porém diferente do modelo italiano, todas as tarefas de auditoria 

são realizadas por servidores públicos contratados com estabilidade na carreira. Portanto, 

pode-se dizer que as organizações de auditoria de governos no Brasil detêm o monopólio da 

auditoria de legalidade e desempenho em governos para fins de controle externo
v
. Nenhum 

valor é pago pelos estados ou municípios para serem auditados e os governadores e prefeitos 

não possuem formalmente qualquer ingerência sobre a agenda e escopo da auditoria. 

Apesar das competências dos Tribunais de Contas no Brasil estarem sendo ampliadas, 

entre 1996 e 2001 os TCs sofreram pelo menos 4 tentativas de extinção, por meio de 

Propostas de Emenda Constitucional (PEC) para reestruturar critérios de mandato ou 

nomeação de Conselheiros (Ramires & Neto, 2015, p. 1200) levantando a necessidade de 

aprimoramento das funções dos TCs em suas justificativas. 

Em 2002, a Fundação Instituto de Administração (FIA/USP) foi contratada para 

diagnosticar e propor um conjunto de ações integradas visando o desenvolvimento 

organizacional dos TCs. O estudo apontou deficiências no sistema de controle externo, como 

a defasagem tecnológica (Mazzon & Nogueira, 2002, p. 18). A ação foi parte do Programa de 

Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios 

Brasileiros (PROMOEX), desenvolvido em cooperação com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), iniciado em 2005. Um dos únicos estudos que evidenciam os 

resultados é Silva (2013, p. 141), que reconhece que o programa aprimorou o planejamento e 

controle dos TCs, comparado ao cenário de 2002. Mas pouco se diz sobre melhorias em 

termos de capacitação de pessoal, introdução de novos procedimentos (como a auditoria para 

avaliação de resultados da ação governamental) e de sistemas organizacionais e investimentos 

em informática, todos estes objetivos expressos no Contrato de Empréstimo 1628/OC-BR, 

Anexo A, de 2005. Exceção é o estudo de Aquino et al. (2016, p.16) que apresenta os 

resultados obtidos com automatização dos TCs, em parte resultado do programa PROMOEX. 

 

4 METODOLOGIA 

O estudo se baseia em (i) entrevistas e (ii) análise documental. As entrevistas com TCs 

foram feitas, via contato telefônico, com Agentes de Controle Externo (representantes do 

corpo técnico da auditoria, concursados) e diretores de Tecnologia da Informação, realizadas 

entre abril e dezembro de 2015.  

Dos 33 TCs do Brasil, foram entrevistados 18 TCs (54% dos TCs), representando 

todas as regiões do Brasil. A região com menor taxa de representatividade nesta pesquisa é o 

Centro-Oeste, com 40% das Cortes entrevistadas. As regiões Sul e Sudeste tiveram 67% dos 

TCs entrevistados. Os respondentes são servidores concursados no cargo de Agente de 

Controle Externo (ou análogo, dependendo da nomenclatura utilizada em cada TC). Não 

foram entrevistados Conselheiros, pois o foco é a camada técnica e os processos de auditoria. 

Foi utilizado um roteiro semi-estruturado dividido em áreas temáticas. Após o 

agendamento da entrevista, o roteiro foi enviado ao respondente para preparação prévia. 

Alguns tribunais optaram por responder as questões por email e se disponibilizaram a sanar 

dúvidas restantes por telefone. Em média, as entrevistas tiveram duração aproximada de 45 

minutos e foram feitas com servidores que estão há mais de 10 anos trabalhando no TC 

(máximo de 28 anos, mínimo de 4 anos). Cerca de 75% dos servidores entrevistados possuíam 

cargo de chefia. Em seguida, foi feita análise de conteúdo do material disponibilizado nos 

portais de internet dos tribunais, para triangulação e complemento de informação a respeito da 

estrutura organizacional, procedimentos, normas e manuais de auditoria dos TCs. 

A partir da literatura em auditoria externa de governos, foi realizada análise temática 

do conteúdo das entrevistas e identificadas as características formativas da configuração das 



 
 

 

organizações de auditoria que já haviam sido identificadas na literatura como determinantes 

da qualidade da auditoria externa, listadas a seguir:   

1. Independência. Divide-se em dois níveis, o organizacional que se refere a 

competências legais bem definidas e autonomia em relação ao Poder Executivo 

auditado. O nível operacional refere-se à autonomia dos auditores em 

selecionar os melhores critérios para execução do trabalho de auditoria. 

2. Recursos e Organização. Refere-se ao capital humano e financeiro empregado 

no trabalho de auditoria e como é feita sua organização. Nesta dimensão 

encontra-se o orçamento do TC, o número de auditores especializados 

disponíveis e a organização física destes auditores em unidades regionais ou 

sedes únicas, por exemplo. 

3. Processos de Trabalho de Auditoria. Os processos empregados para a 

realização da auditoria. Por exemplo, auditoria in loco em todos os 

jurisdicionados. 

4. Processo de Coleta de Dados. A forma como o TC acessa os dados contábeis e 

orçamentários dos municípios. Nesta dimensão encontra-se a automatização do 

Sistema de Coleta de Dados dos TCs. 

 

5 A DIVERSIDADE DOS TRIBUNAIS DE CONTAS  

As organizações regionais de auditoria analisadas - Tribunais de Contas de Estados e 

Municípios no Brasil (TCs) todas operam no modelo Napoleônico, formadas por duas 

camadas uma técnica, que reúne os auditores e outra judicante, na qual atuam conselheiros. 

Como já mencionado, o foco da análise é a camada técnica do TC. Em um período que 

compreende 101 a 27 anos passados, os estados da federação cada qual a seu tempo foram 

implantando seus TCs. A priori, não se identifica um padrão de distribuição ou concentração 

temporal. Existem TCs implantados sob a égide de todas as Constituições Federais (exceto 

1937), e inclusive no período de Regime Militar (1964 – 1985).  

Como trata Loureiro et al (2009, p. 747), o desenvolvimento institucional dos TCs está 

associado às mudanças que com o passar dos anos acontecem. As Constituições Federais, e 

mais recentemente, emendas constitucionais e leis complementares (como a Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF) alteram as competências legais dos TCs, impactando a sua 

independência organizacional (no caso de mandatos de auditoria não estarem bem definidos, 

principalmente, no início da vigência de leis) e também a independência funcional (visto que 

os TCs precisam se capacitar e alterar o escopo das suas auditorias a fim de cumprir novas 

competências legais que lhe são atribuídas). 

Uma primeira característica que é de evidente impacto na diferenciação da estrutura 

dos Tribunais de Contas de Estados e Municípios no Brasil é a abrangência da jurisdição. A 

abrangência evidencia dois grandes grupos: (i) aqueles que auditam as contas de um único 

município (caso dos TCMs), e (ii) aqueles que auditam as contas do Estado e dos Municípios 

pertencentes a essa localização geográfica (TCEs). A esta característica se associam, por 

exemplo, problemas logísticos na execução de auditorias. A auditoria de 5570 municípios 

brasileiros, 26 Estados e o Distrito Federal devem ser feitas pelos 33 TCs. Além da 

administração direta, composta pelas contas do Executivo e Legislativo, existem as contas da 

administração indireta, formada por autarquias, empresas públicas e fundações, que também 

devem ser auditadas. Segundo Figueiredo, Melo e Pereira (2005), em 2005, existiam 22.166 

órgãos jurisdicionados para os 33 TCs executarem o exame das contas. 

O primeiro grupo de TCs de um único ente jurisdicionado é listado na parte inferior 

das tabelas 1 e 2. Estes TCs auditam a Capital do Estado ou o Governo do Estado, além do 

caso específico do Distrito Federal. Caracterizam-se por serem centralizados geograficamente, 



 
 

 

e possuírem maior relação número de auditores por órgãos jurisdicionados (ou seja, todos os 

órgãos que compõem a administração direta e indireta). Ainda, tais TCs lidam com um único 

chefe do executivo e um único corpo legislativo, tendo maior recorrência e frequência nas 

interações com tais atores (Conselheiros no pleno do TC, Vereadores ou Deputados no 

legislativo, e executivo). Podem alcançar maior especialização dos auditores, dada 

proximidade das equipes baseadas, em geral, geograficamente perto de seus auditados na 

capital. Nestes casos o número de órgãos na administração indireta é maior, e envolve 

maiores orçamentos. Ainda nas capitais e em governos estaduais são tratadas temáticas que 

não aparecem ou são menos frequentes em municípios, como consórcios, concessões e 

contratos complexos, de forma que é desejável maior especialização. Contudo, a frequência 

acentuada de interações pode diminuir a autonomia dos auditores técnicos e sua 

independência operacional. 

 Os TCs de jurisdicionados únicos não possuem ganho de escala em desenvolver seus 

próprios sistemas de coleta de dados (SCD). Para ter acesso aos dados do jurisdicionado 

firmam acordo de acesso total ao sistema contábil integrado (SIAFIC) do jurisdicionado local, 

tendo uma coleta de dados mais tempestiva e em maior nível de detalhes (maior 

granularidade). Nestes casos, dada ausência de SCD próprio, devem encontrar outros meios 

de emitir alertas automáticos e análises prévias. Nos casos de SCD próprio, tais 

funcionalidades aparecem como módulos do SCD.  

Por fim, esses TCs têm uma pressão por recursos bem diferenciada em relação aos 

demais, pois a dificuldade de acesso logístico aos diversos órgãos é distintamente menor. 

O segundo grupo de TCs, listados na parte superior das tabelas 1 e 2, possuem muitos 

entes da federação jurisdicionados a eles. Cada um destes TCs se relaciona com diversos 

prefeitos, câmaras e órgãos de administração indireta. A dispersão geográfica é um elemento 

importante e impacta os custos de auditoria in loco (mesmo em Estados com menor área 

geográfica, há desafios logísticos específicos, como no caso do Acre). Os dois efeitos 

combinados trazem ganhos de produtividade para a automatização da coleta de dados e, 

portanto, a adoção de SCD próprio. 

A automatização do SCD atua na redução da assimetria de informação entre o 

jurisdicionado e o TC, dado que estes TCs não acessam diretamente o SIAFIC do ente. 

Quanto maior a redução de tal assimetria de informação maior potencial para que auditores do 

TC aumentem a qualidade da auditoria. Três fatores que decorrem do desenvolvimento dos 

SCDs acabam por impulsionar a produtividade do trabalho de auditoria no TC. Maiores 

periodicidade e nível de detalhes (granularidade) dos dados coletados, e envio de análises 

prévias aos auditores, geram ganhos de eficiência e qualidade na tarefa de auditoria, 

economizando inclusive horas-auditor. 

A maior relação órgão/auditor pode levar à uma menor recursividade de contato 

auditor-auditado. Contudo isto pode ser usado a favor do TC. Ao adotar o rodizio de auditores 

cresce o incentivo para que o jurisdicionado desenvolva seus sistemas de informação, já que o 

ente não conhece ex ante o auditor que vai auditá-lo in loco. Ao contrário, sem um rodízio é 

desenvolvida relação de confiança entre auditores e auditados (Aquino, Lino & Azevedo, 

2015, p. 14). Quanto mais forte as relações de confiança são (migrando para uma confiança 

relacional, ver Rousseau et al. (1998, p. 401)), os auditores e auditados podem se sentir 

confortáveis a exercer atividades que excedam os limites éticos de suas profissões. 

Por outro lado, a literatura internacional aponta que a recursividade da relação auditor-

órgão auditado levaria ao compartilhamento de conhecimento, à influência do auditor nas 

melhores práticas de gestão nos órgãos auditados, o que permitiria o desenvolvimento de 

aprendizagem sobre o auditado. A aprendizagem é capital intangível importante para o auditor 

em municípios de médio e grande porte, nos quais o número de órgãos da administração 



 
 

 

indireta é maior, e o grau de especialização/aprendizagem nestes órgãos poderia ajudar a 

indicar para o auditor onde estariam eventuais problemas. Esse efeito seria menor em 

municípios pequenos, de menor complexidade (ex. com poucas horas de auditoria pode-se 

identificar problemas mais graves). O rodizio ao ser implantado reduz tais benefícios. 

Em muitos TCs o rodizio existe, mas não é normatizado, apesar das normas da 

INTOSAI demandarem isto. Assim o rodizio ocorre de maneira informal, quando um auditor 

é promovido para cargo de chefia, ou deseja mudar a sua área de atuação. 



 
 

 

Tabela 1 Automatização da coleta de dados e processos de auditoria nos Tribunais de Contas 

UF 

Independência Automatização da Coleta de Dados Processos de Auditoria 

Jurisdição 

Sobre
(i) 

Ano de 

Criação 

Rodizio 

Auditores 

Acesso ao 

SIAFIC 

Granularidade dos 

dados
(ii) 

Periodicidade no 

recebimento de 

dados contábeis 

Análise 

Prévia 

Auditoria in loco 

em todos os entes? 

Motivos para 

não auditar 

todos in 

loco
(iii) 

Critério de 

escolha de 

qual ente 

auditar
(iv) 

TCE-SE E + M 1969 Normatizado Não . Mensal . Sim NA NA 

TCE-RR E + M 1988 Informal Não . . . Não U . 

TCE-RO E + M 1983 Normatizado Não Sintético Mensal Sim Não CO M 

TCE-MG E + M 1935 Normatizado Não CC + Sintético Mensal Sim Não . M 

TCE-RS E + M 1935 Informal Não Sintético Bimestral Sim . NA NA 

TCE-PR E + M 1947 Informal Não Analítico Mensal Sim Não U M 

TCE-AC E + M 1987 Informal Não CC + Analítico Mensal Sim Não L, CO L 

TCE-SP E + M 1921 Informal Não CC + Sintético Mensal Sim Sim NA NA 

TCEM-BA M 1989 Normatizado Não . Mensal Sim Não . A+M 

TCEM-PA M 1980 Informal Não . Quadrimestral . Não . M 

TCEM-GO M 1977 Normatizado Não CC + Analítico Mensal Sim Não CO M 

TCEM-CE M 1954 Informal Não . . Sim Não U  . 

TCM-SP C 1968 Informal Sim Total Diário Sim Sim NA NA 

TCM-RJ C 1980 Não há Sim Total Diário . Sim NA NA 

TCE-PA E 1947 Normatizado Sim Total Diário . Sim NA NA 

TCE-CE E 1935 Não há Sim Total Diário . Não . A+M 

TCE-BA E 1915 Informal Sim Total . . Não CO A+M 

TC-DF DF 1960 Informal Sim Total Diário . Não . M 

Notas:    (i)   E + M: Municípios e Estado; M: Municípios apenas; C: Capital; E: Estado apenas; DF: Distrito Federal 

 (ii)  CC: Contas Correntes 

 (iii) U: Não vê utilidade; CO: Baixa Capacidade Operacional; L: Logística; NA: Não se aplica 

 (iv) A: Amostragem Aleatória; M: Matriz de Risco; L: Logística; A+M: Matriz de Risco e Amostragem Aleatória; NA: Não se aplica 

 



 
 

 

 

 

 

 
Tabela 2  Recursos e organização e especialização nos Tribunais de Contas 

UF 

Recursos e Organização Especialização 

Órgãos 

jurisdicio-

nados (a) 

Entes da 

federação 

jurisdicionados 

(municípios e 

estados)  

Quantidade 

de 

auditores 

(b) 

 

Auditores 

/órgãos  

(b/a) 

Orçamento 

TC (% 

orçamento 

estadual) 

Sedes 

regionais 

Inspetorias 

especia-

lizadas 

Servidores 

graduados em 

contabilidade (%) 

Ano do último 

concurso público 

ACE
(i) 

Requisito do edital do 

concurso ACE: 

Ciências Contábeis 

TCE-SE 104 75 135 
 

1,30 1,88 0 Não 20 2011 Sim 

TCE-RR 85 15 92 
(1)

 1,08 1,69 0 Sim . . . 

TCE-RO 199 52 107 
 

0,54 1,54 5 Sim 25 . . 

TCE-MG 2324 853 1127 
 

0,48 0,89 0 Sim . 2006 Sim 

TCE-RS 1269 497 519 
 

0,41 1,01 9 Sim 22 2011 Não 

TCE-PR 1330 399 486 
 

0,37 0,93 0 Sim 26 2011 Sim 

TCE-AC 207 22 67 
(1)

 0,32 1,16 0 Sim . 2010 Não 

TCE-SP 3021 645 614 
(1)

 0,20 0,34 20  Sim . 2011 Sim 

TCEM-BA 954 417 201 
(1)

 0,21 0,27 
 

Sim . . . 

TCEM-PA 630 144 80 
(1)

 0,13 0,77 2 Sim . 2009 Não 

TCEM-GO 1848 246 168 
 

0,09 0,57 0 Sim 13 2012 Sim 

TCEM-CE 3537 184 187   0,05 0,22 0 Sim 20 2006 Sim 

TCM-SP 21 1 142 
 

6,76 . 0 Não 19 2015 Sim 

TCM-RJ 53 1 313 
 

5,91 . 0 Sim . 2010 Não 

TCE-PA 90 1 180 
 

2,00 1,34 0   18 2012 Sim 

TCE-CE 100 1 105 
 

1,05 0,28 0   . 2015 Sim 

TCE-BA 380 1 323 
(1)

 0,85 0,45 0   . 2013 Não 

TC-DF 82 1 269   3,28 2,32 0   13 2013 Não 



 
 

 

Notas: (i) ACE: Analista de Controle Externo, ou cargo similar. 

(1) Valor baseado na média de auditores por número total de servidores dos TCs que os dados estavam disponíveis. 
 

 



 
 

 
 
 

Ainda com relação à proximidade ao ente auditado, TCs distribuem equipes de 

auditoria em unidades regionais, independentemente do número de jurisdicionados. A 

distribuição destas equipes em unidades regionais pode afetar a uniformidade dos processos 

de auditoria, apesar dos protocolos de trabalho de auditoria definidos e compartilhados. Cada 

diretor de unidade regional pode divergir em relação às práticas de sua regional, foco em 

algumas questões e permitir a institucionalização de certas práticas peculiares à sua unidade. 

Isto viria a influenciar a atuação e interpretação dos auditores em relação ao protocolo.  

O processo de comparabilidade das informações contábeis entre os entes 

jurisdicionados também pode ser afetado, já que a auditoria gera incentivos na forma como a 

contabilidade dos jurisdicionados é escriturada. Dada uma estrutura dispersa com duas 

unidades regionais de auditoria podem surgir diferenças de políticas caso o diretor de uma das 

unidades regionais incentiva que sua equipe de auditoria avalie a mensuração dos ativos, 

enquanto o diretor de outra unidade incentiva que sua equipe avalie apenas os aspectos da 

depreciação. Os jurisdicionados de uma regional darão atenção à mensuração de ativos, 

enquanto os da segunda regional priorizarão a depreciação dos itens patrimoniais. Essa 

divergência dentro do próprio Tribunal de Contas, à respeito das práticas contábeis que devem 

ser auditadas, são refletidas nos diversos focos encontrados nos pareceres prévios, o que 

indica a menor uniformidade da auditoria dos TCs. 

 As sedes regionais, atualmente, têm a finalidade logística de ser o ponto de trabalho 

dos auditores que vão à campo (auditoria in loco). Antes da automatização, era utilizada para 

aumento de celeridade processual, visto que os jurisdicionados não precisavam encaminhar 

seus documentos até a Capital estadual, onde normalmente localiza-se a sede do TC. 

Para ambos os casos de TCs, de jurisdicionado único ou de vários jurisdicionados, a 

formação em contabilidade é relevante. O fato do auditor não ter conhecimento contábil 

prévio inibe que o mesmo identifique não-conformidades especificas de temáticas contábeis, 

restringindo a auditoria de legalidade. 

A baixa capacitação, ou não especialização dos auditores em contabilidade pode ser 

atenuada com o uso de sistemas de coleta de dados automatizados e consequentes analises 

prévias emitidas pelo TC aos auditores e jurisdicionados de forma padronizada. Contudo, o 

SCD automatizado não resolveria a auditoria do processo contábil em si. Sem a 

especialização contábil, o auditor não é capaz de julgar a adequação das políticas contábil 

implantadas no ente, mesmo em tribunais que possuem dados abertos. Para fazer esse tipo de 

auditoria ele deve analisar efetivamente a política contábil (nos aspectos de registro, 

reconhecimento e mensuração) que está sendo utilizada. 

A auditoria demanda conhecimento em campos específicos de atuação, o que suporta 

o fato de TCs se organizarem internamente em inspetorias. Estas inspetorias são 

departamentos especializados em auditoria de (i) um tipo de ente especifico ou (ii) área de 

auditoria especifica. Assim, há TCs que se organizam em inspetorias especificas para análise 

da Capital do estado, do Governo Estadual e do restante dos municípios. Outros, se organizam 

em inspetorias de contratos, atos de pessoal, licitações, contas de governo. 

Em resumo, o primeiro grupo identificado (TCs de um único jurisdicionado) tem sua 

independência ameaçada, devido à proximidade com relação ao auditado. Mesmo que haja 

rodízio instituído, o menor número de órgãos que compõem o único jurisdicionado e a 

proximidade geográfica aumentam a probabilidade de um auditor manter recursividade de 

relacionamento com a mesma equipe de servidores do órgão auditado. Os benefícios de 

especialização podem superar a ameaça da baixa independência de reportar não-

conformidades. Por outro lado, o alto número de auditores e o acesso total aos dados 



 
 

 
 
 

contábeis e orçamentários pelo uso do SIAFIC do jurisdicionado impactam positivamente a 

capacidade técnica de executar a auditoria neste grupo. Por sua vez o segundo grupo 

identificado (TCs com muitos jurisdicionados) possui potencial para grau de independência 

do auditor, devido ao uso do rodizio (mesmo que informal) de auditores combinado ao maior 

número de jurisdicionados. Contudo quando o rodízio é intensamente utilizado há uma menor 

especialização do auditor em relação às particularidades de um auditado específico. A perda 

de especialização neste caso poderia ser reduzida com o uso de inspetorias especializadas em 

temas como fonte alternativa de especialização. O menor número de auditores por ente 

jurisdicionado impulsiona a automatização do processo de coleta de dados, apesar das 

diferenças no processo de coleta observado nos TCs (ex. dados contábeis sintéticos ou 

analíticos), de forma que há mais horas de trabalho disponíveis para a execução de auditoria 

in loco. 

 

6 IMPLICAÇÕES PARA LITERATURA EM FINANÇAS PÚBLICAS 

As diferenças identificadas podem ser utilizadas no mínimo por duas perspectivas: (i) 

o que explica as diferentes configurações dos TCs?, e (ii) quais os impactos da configuração 

de um TC na qualidade de auditoria produzida por seus auditores?  Na primeira perspectiva, 

a discussão foca as escolhas organizacionais ocorridas na criação e posteriores restruturações 

dos tribunais, envolvendo arquitetura organizacional, formação de equipes, descentralização 

em regionais, entre outras. Na sequência de escolhas organizacionais algumas formas foram 

preferidas, ou prevaleceram, em detrimento de outras. Não está sendo sugerido que exista 

uma melhor configuração, de forma normativa. Uma configuração seria a combinação de 

caraterísticas organizacionais reunidas como respostas dos tribunais à demanda de atividades, 

considerando o contexto vigente e os recursos que tinham à sua disposição. A configuração é 

desenvolvida ao longo do tempo, com certo efeito de path dependence das escolhas 

anteriores. Na segunda perspectiva mencionada, as características não devem ser tratadas de 

forma desagregada na análise dos impactos de uma configuração na qualidade da auditoria 

externa de um TC. Algumas características podem ser prejudiciais à qualidade da auditoria, 

mas quando combinadas com outras podem levar à um efeito oposto (como não adoção do 

rodízio combinado com a emissão de alertas automatizados).  

Considerando a análise combinada das características, configurações similares atuando 

em contextos similares terão efeitos similares em termos de coerção no processo de Controle 

Externo. Entende-se por contextos similares variáveis que afetam o processo de Controle 

Externo e que não são as organizações de auditoria de governos. Exemplos de contexto em 

governos locais são: nível de atenção da Câmara de vereadores e de suas Comissões de 

Orçamento e Finanças para a questão orçamentária, presença de maior ou menor coalização 

entre atual gestão municipal e representantes do legislativo, atuação da sociedade civil e 

politização da sociedade local, grau de estruturação de sistemas de informação e auditoria 

interna nas prefeituras e suas autarquias, entre outros.  Ao invés de uma configuração ideal, 

idealizada para todos, propõe-se que a melhor adequação (fit) entre a configuração 

desenvolvida ao contexto em que o Tribunal opera, e aos recursos disponíveis possa levar à 

melhor qualidade de auditoria.  

A qualidade do relatório de auditoria irá afetar a etapa judicante. Os conselheiros 

podem deixar de seguir total ou parcialmente a recomendação do relatório de auditoria. Isto 

pode ocorrer tanto na elaboração e voto do parecer prévio sobre as contas do município ou em 

determinação a respeito de pessoas que não podem contratar com a administração pública. 

Uma configuração que tenha baixa capacidade técnica reduz as chances de irregularidades 



 
 

 
 
 

serem levantadas pelos auditores na sua totalidade, ou aumenta as chances dos relatórios 

técnicos serem pobres nas justificativas. Em ambos os casos a opinião da corte poderá ser 

contestada e, portanto, o relatório técnico será questionado na etapa judicante. Da mesma 

forma, configurações que levem à uma menor independência do auditor reduzem as chances 

das irregularidades serem reportadas. Em ambos os casos, o relatório é fraco para 

instrumentalizar o voto dos Conselheiros.  

Sem desconsiderar o contexto em que o jurisdicionado está inserido, a qualidade da 

auditoria entregue pelo TC é o primeiro passo para o processo de Controle Externo. Mas esta 

não deve ser confundida com a desejada coerção que viria do Controle Externo.  A auditoria 

apesar de necessária, não é suficiente. A expectativa da missão do Controle Externo é que a 

atuação do agente público sempre seja corrigida de forma a manter-se na legalidade, e 

buscando eficiência e efetividade no uso dos recursos públicos. Contudo os atos dos gestores 

públicos vão ser alterados à medida que sua utilidade for afetada quando não cumprirem a 

regulação. Tal utilidade seria reduzida pelo pagamento de multas, prisão, ou perda de capital 

político, como se tornar inelegível por um período de tempo ou ter reputação reduzida. 

Contudo, o TC depende de outros mecanismos de coerção para que a auditoria gere efeito na 

utilidade do gestor (Speck, 2011, p. 150). A geração de incentivos ulteriores para imputação 

de penas depende de outros fatores externos ao TC, ditos de contexto, como a propensão da 

Câmara cassar o mandato do prefeito. 

Mas como mencionado, a auditoria apesar de não suficiente, é necessária. Para 

imputação das penas relacionadas anteriormente, em todos os casos o relatório de auditoria é a 

base para construção das justificativas da punição do gestor público. Não obstante o TC não 

ter coerção para gerar incentivos ulteriores, sua atuação pode gerar melhorias organizacionais 

nos jurisdicionados, que se perpetuadas podem vir a indiretamente fortalecer mecanismos de 

governança fiscal e fortalecer a burocracia local. Demandas por maior frequência e nível de 

detalhes no envio de dados, exigência de justificativas e explicações mais fundamentadas, 

impulsionam transformações internas nos órgãos. As transformações internas aos 

jurisdicionados incluiriam o aperfeiçoamento dos processos administrativos, orçamentários, 

contábeis e de controle interno. Aliado à divulgação ampla das não-conformidades 

identificadas para sociedade civil e imprensa podem alterar o contexto do jurisdicionado. 

Os estudos de finanças públicas poderiam considerar as diversas configurações dos 

Tribunais de Contas e como elas poderiam estar não adequadas ao contexto em que operam. 

Porém deve-se atentar que o contexto também continua afetando a coerção última, pois 

mesmo que a configuração seja adequada ao contexto, a auditoria não é suficiente para gerar o 

incentivo final ao gestor público no nível local.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta pesquisa demonstra que os Tribunais de Contas que atuam no nível regional no 

Brasil, fiscalizando e apoiando o desenvolvimento do ciclo de gestão financeira em Estados e 

Municípios possuem diferenças em estrutura e na forma de atuação que, combinadas estariam 

associadas à qualidade da auditoria externa produzida pelo Tribunal. As configurações 

encontradas possuem diferenças como: necessidades e capacidades de organização de 

recursos, nos níveis de automatização de coleta de dados contábeis e orçamentários para 

subsidiar os trabalhos de auditoria e, por fim, na potencial independência do auditor para 

reportar não-conformidades. 

Apesar dos bons resultados obtidos com o PROMOEX (2006-2013) em alguns 

aspectos internos dos tribunais, como automatização, harmonização dos entendimentos a 



 
 

 
 
 

respeito da regulação de disciplina fiscal, diferenças continuam. Muitas diferenças são 

respostas às condições às quais a organização de auditoria é exposta, como restrição de 

recursos, dispersão geográfica, número de jurisdicionados. Outras poderiam passar por uma 

harmonização entre as cortes, como procedimentos de auditora contábil. Assim os TCs não 

devem ser interpretados como um conjunto de unidades de coerção fiscal uniformes entre si. 

Por fim, não se deve fazer a associação direta entre a qualidade da auditoria externa e 

o quanto os jurisdicionados seguem ou não as recomendações do Tribunal, pois a coerção 

para isto depende também de outros fatores de contexto. 
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i
 No Brasil existem 33 Organizações de Auditoria em Governos Regionais e Locais (TCs): os Tribunais de 

Contas dos Estados (TCE) tem jurisdição sobre as contas do Estado e Municípios em 22 Estados e no Distrito 

Federal. No caso dos estados da Bahia, do Ceará, de Goiás e do Pará opera um TCE especifico para as contas do 

Estado e um Tribunal de Contas dos Municípios (TCE-M) que faz o controle externo das contas dos municípios 

pertencentes à cada um destes Estados, totalizando 8 TCs diferentes. Por fim, as cidades de São Paulo e do Rio 

de Janeiro são auditadas cada qual por seu próprio Tribunal de Contas do Município (TCM) – mesmo os demais 

municípios do estado sendo auditados pelo TCE daquele estado. Por fim, o TCU atua no Governo Central. 
ii
 Na auditoria financeira o auditor atesta, embasado por seus conhecimentos contábeis e do governo, a 

fidedignidade e acurácia das demonstrações financeiras que são apresentadas pelo órgão público; por fim é 

emitido um parecer de auditoria sobre as demonstrações contábeis (STAPENHURST et al, 2006). A auditoria 

de legalidade (compliance) verifica a legalidade dos atos do governo, verificando se as transações efetuadas 

pelos órgãos públicos estão em conformidade com todas as leis e regulações pertinentes, incluindo a verificação 

da alocação e gastos orçamentários (STAPENHURST et al, 2006). Auditoria de performance, por sua vez, 

confirma se os cidadãos receberam os serviços pelos quais pagam impostos, e o melhor uso de recursos humanos 



 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                     
e financeiros pelo órgão público (STAPENHURST et al, 2006). A INTOSAI (International Organisation of 

Supreme Audit Institutions) (ISSAI 100, 2001, p. 5) concorda com esta divisão de tipos de auditoria. 
iii

 As primeiras organizações de auditoria superiores (SAI) que se tem conhecimento datam de 1600 na Espanha 

(MOTA, 1990) e dos anos 1700, em regimes absolutistas como a Prússia e o Império Austro-Húngaro, 

preocupadas com a racionalização dos recursos na administração pública, que vinha tomando forma e se 

expandindo (Speck, 2000). Speck (2000) descreve que aspectos históricos das SAI, e entende que em ambos os 

casos, a iniciativa de criação da SAI partiu do Executivo, e posteriormente essas instituições passaram a dialogar 

de forma mais próxima ao Legislativo (Parlamento), aproximando-se do modelo britânico, que, em 1861, criou 

um Comitê de Contas Públicas no Parlamento para acompanhar as contas da administração. Em 1807 a França 

de Napoleão adotou um novo modelo de SAI que tem uma posição equidistante de ambos os poderes, autonomia 

em diversas decisões e garantias comparáveis à integrantes do Judiciário. 
iv
 Os Tribunais de Contas de Estados e Municípios (TCs) implantados nos diversos períodos naturalmente 

seguiram o desenho institucional vigente e adotado à época da transição da Monarquia para República. Contudo 

tais órgãos passaram por transformações em suas competências decorrentes de oscilações do regime político (ex. 

1967, regime militar) e induzidas pelas Constituições Federais que se seguiram (Loureiro et al., 2009, p. 747 ), 

sem nunca abandonar o modelo Napoleônico. 
v
 Compete aos TCs apreciar as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Executivo (Presidente, Governador e 

Prefeitos), produzindo um parecer prévio opinativo e exclusivamente técnico que será enviado para o Legislativo 

e servirá como subsídio para o julgamento deste Poder acerca da aprovação das contas do Executivo. Também é 

responsabilidade dos TCs, segundo a Constituição Federal de 1988, acompanhar a legalidade das contratações e 

dos concursos realizados pela administração direta e indireta; prestar as informações solicitadas pelo Congresso 

sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; além de aplicar multas aos responsáveis por irregularidade 

de contas, por exemplo, como função de quasi Judiciária. Para realizar sua missão Constitucional, além de 

funções complementares concedidas por outras Leis , o art. 71 da Constituição Federal de 1988 prevê que aos 

TCs compete realizar, por iniciativa própria, ou à pedido do Poder Legislativo, inspeções e auditorias de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, em todos os órgãos públicos de qualquer dos 

Poderes, seja Judiciário, Legislativo ou Executivo. 


